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 چییده

هاا  بيولاوکیكي بارا     كنترل آن باا اساتفاده ار رو   با توجه به اهميت آفات بهداشتي و لزوم : مقدمع

مطالعاه، معرفاي و مارور  بار دشامنان      ار ایا   حفظ محيط ریست و اكولوک  حشرات سودمند، هدف 

 .باشدطبيعي آفات و همچني  معرفي سه گونه شكارچي جدید در ایران، استان اصفهان مي

هاا   كنتارل بيولاوکیكي و شاكارچي    انناد هاا  كلياد  م  با كاربرد واکه ای  تحقيق مرور : کارروش

 ،SID ،Ovid Medlineهاا  اطععااتي مانناد    مقالاه موجاود در پایگااه    14عنوان،  171بندپایان ار ميان 

Web of Science،PubMed 1981)) 1131تا  1131ها  داخل و خارج كشور در طي سال to2012 به  ،

 .ها پرداخته شدحليل آنها  انگليسي و فارسي انتخاب و به تجزیه و تربان

جهت كاهش مشكعت ناشي ار آفاات بهداشاتي و چگاونگي كنتارل آن در جواماا انسااني،       : هاکافتع

توانند به دليل استفاده ساده و داشت  اثرات ماندگار و خاصيت انتخابي مؤثر بار  ها  بيولوکیكي ميرو 

در ایا  باي ، ساه    . كنترل شيميایي، قرار بگيرندها  ميزبان هدف، به عنوان جایگزی  مناسبي برا  برنامه

گونه شكارچي آفات بهداشاتي، مارمولاگ گكاو  پلنگاي، خارپشات ایراناي و سوساگ اساكاریت          

 .ها  كنترل بيولوکیگ معرفي كردتوان ار مؤثرتری  گزینهسبتراني  در استان اصفهان را مي

ونگي كنترل آن در جواما انساني، جهت كاهش مشكعت ناشي ار آفات بهداشتي و چگ: گیرینتیجع

توانند به دليل استفاده ساده و داشت  اثرات ماندگار و خاصيت انتخابي مؤثر بار  ها  بيولوکیكي ميرو 

در ایا  باي ، ساه    . ها  كنترل شيميایي، قرار بگيرندميزبان هدف، به عنوان جایگزی  مناسبي برا  برنامه

كاو  پلنگاي، خارپشات ایراناي و سوساگ اساكاریت        گونه شكارچي آفات بهداشاتي، مارمولاگ گ  

 .ها  كنترل بيولوکیگ معرفي كردتوان ار مؤثرتری  گزینهسبتراني  در استان اصفهان را مي
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 Abstract 

Introduction: Due to importance of health pests and necessity of their 

control using of biological methods to protect the environment and ecology 

of beneficial insects, the purpose of this study was to present an overview of 

the natural enemies of pests and predators, as well as introduced three new 

predators' species in Iran.  

Methods: This study reviewed (review) using the key words  such as: 

Predator, Nautral enemies  , Biological  control , in  Databases of Ovid, Pub 

Med, Web of Science, Systematic Review and SID in site and out of the 

country during the years 1361 to 1391 (1981 to2012), in English and Persian 

language. In this study out of about 170 articles, 54 papers were selected the 

qualified sources and investigated. 

Results: To reduce health problems from pests and how to control it in 

human populations, biological methods can be used to simplify and have a 

lasting effects and the selected property as a suitable alternative to chemical 

control program. In the meantime, three health pest predators species, 

including; Eublepharis macularius, Hemiechinus hypomelas and, Scarites 

sp can be introduced as the most effective biological control in Isfahan 

province. 

Conclusion: Using of predators and recognition of new predators' species as 

biological methods instead of harmful chemical methods can have a healthy 

environment away from the dangers of application of chemical pesticides 

with the aim of providing a healthy society. 
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 مقدمع

بزرگتری  گروه جانوران بي مهاره ماي باشاند    بندپایان ار 

كاااه باااه دليااال برخاااوردار  ار قابليااات هاااا  بسااايار ریااااد  

مورفولاااوکیكي و فيزیولاااوکیكي، توانساااته اناااد باااا اك ریااات 

بسايار  ار آنهاا باه    . ها  طبيعي سارگار  پيدا كننداكوسيستم

ویژه رده حشرات و عنكبوتيان ارتباط نزدیكي با رندگي انسان 

به ساب  ایجااد مزاحمات بارا       بندپایانتعداد  ار  ها داشته و

ای  . (1)اندانسان و سایر موجودات رنده مورد توجه قرار گرفته

و باه شاكل   ( نيش ردن و گار گارفت  )بندپایان به شكل مستقيم

( انتقال بيمار  هاا  عفاوني، ميكروباي و انگلاي     )غير مستقيم 

باعث برور مشكعت عدیده ا  در رندگي انسان ها مي گردند 

وبااا داشاات  ویژگااي هااایي هماننااد ج ااه كوچااگ، تااوان    (2)

جابجایي سریا،قدرت تك ير وتغذیه باال ، ميزبان مناسابي بارا    

تعاداد  ار  . (4, 1)بسيار  بيمار  ها  فرصت طل  مي باشند

بندپایان به عنوان آفات اقتصاد  و یا ساختماني محساوب ماي   

كه در  موریانه ها را م ال رد شوند، ار جمله ای  آفات مي توان 

بيشتر نقاط ایران موج  خسارت و آسي  جاد  باه سااختمان    

ارآفات عمده بهداشتي مطرح دركشور  ماي   .(1)شوندها   مي 

پشه ها ، مگ  ها ،ساس ها ، مایت ها و عقرب ها را ذكر توان 

عث آرار  و اذیت انسااني و انتقاال   نمودكه در شرایط طبيعي با

بيمااار  هااایي ماننااد ماالریااا، ليشاامانيور احشااایي، جاارب،      

ار جملاه  . (7, 3)پدیكولوری ، آلرک  عقرب گزیدگي شاوند 

ار خانواده مایت ها مي باشاد   1اسكابيهای  بندپایان  ساركوپت 

درصد مسایل بهداشاتي   11كه در دوران جنگ تحميلي حدود 

و همچناي    (3, 8)و پزشكي كشور را به خود اختصاص دادناد 

عقرب ها با تزریق رهر، اندام ها  حساس بدن را مورد هادف  

قرار مي دهند و طبق گزارشات رفيا ناژاد و همكااران در ساال    

گز  به ارا  هر صدهزار نفار در   141بيشتری  گز  با  1187

استان خورستان ثبت شده و رندگي افراد منطقه  را تهدیاد ماي   

ار مهم تری  آفات بهداشاتي ار راساته دوبااالن    . (11, 11)كنند

                                                           
1 Sarcoptes scabiei 

گاز  و خونخاوار  آنهاا در     پشه ها را مي توان م اال رد كاه  

ش  در مناطق خشگ و گرمسير  امر  عاد  بوده و با اوایل 

انتقال تگ یاخته ها  ماالریا و ليشمانيا منجر به صدمات جبران 

ناپذیر  در كشور گردیده اند، چرا كه در ای  ناو  اقلايم ایا     

حشرات رورها در سوراخ ها و در منااطق تاریاگ باه سار ماي      

-ماي  ارآغا  را برند و سپ  با تاریگ شادن هاوا فعاليات خاود    

 .(12)نمایند

ها  مختلف علوم  درباب  منابا  قدیمي بسيار  در حوره

ها در كشور مان وجود داشاته  آفات و بيمار چگونگي كنترل 

در مناابا علماي   . است كه البته بيشتر آنها ثبت نگردیاده  اسات  

همااه جااانوران آرار دهنااده ار    "خرفسااتران"دوران گذشااته   

 گرفته و به همي  خااطر جمله جنبندگان یا حشرات را در بر مي

در  (2ریا ناابود  خرفسات  ) ریانبارحشرات  و امر كشت  حيوانات

در كتاب قانون پاور  . (11)ایران باستان بسيار مرسوم بوده است 

سينا برا  دور كردن آفات استفاده ار پوشش ها  مناس  یا به 

همچناي  در  . كار بردن مواد  طبيعي و خاص بيان شاده اسات  

بسيار  ار متون گذشتگان به رعایت اصول بهداشات در ماورد   

نگهدار  و حفاظت آب و كنترل آفات بهدشتي نيز اشاره شده 

دانشمندان قرن پنجم شمساي در   اشرف الدی  طوسي ار. است 

خورشيد  در مورد كنترل آفات ای  چني  بياان ماي    111سال 

. گریازد مورچه ار گوگرد و مگ  ار دود ررنيخ  مي: كند كه 

-بدان كه پشه ار حریر ماي : گویدای  دانشمند در مورد پشه مي

پوشند تا ار پشه ایما   گریزد به همي  خاطر پادشاهان حریر مي

تواند دور كردن آفات و كنترل طبيعي ا  ای  موارد ميلذ. باشند

در . (11, 14)آنها را در فرهنگ ایرانيان  قابل توجه نشاان دهاد  

تری  رو  مبارره با آفات بهداشتي استفاده حال حاضر متداول

كاش ماي باشاد كاه باه دليال       ار مواد شيميایي موسوم به آفات 

ن به سرعت شاكل تجاار  یافتاه  و در    كاركردآسان و ارران آ

ایاا  ماواد  ار نساار ساااختار  . دساترس  بااارار قارار گرفتااه اسات   

                                                           
2 Kharfastar 
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شيميایي با هم متفاوت بوده  و برا  محيط ریست انساني دارا  

یكاي ار عاوار    . (13)اثرات مزم  و طوالني مدت ماي باشاد  

پدیاده بارور     سال  اخير 71در طي عمده كاربرد آفت كش ها 

استفاده ها  فاراوان ار   مقاومت در آفات مي باشد كه به دنبال 

مصرف بيش ار اناداره و باي   . حاصل شده است سموم شيميایي

ور فزایناده ا  منجار باه توساعه     رویه  تركيبات آفت كاش بطا  

حشارات  در جمعيت ها  مختلاف آفاات بهداشاتي و     مقاومت

باه   مقااوم  گونه ها  بندپایان وباعث برور ناقل بيمار  گردیده

در حااال حاضاار  . (17)شااده اسااتكااش هااا  مختلااف حشااره

ناو  ساموم    71111ها در محيط ها  رندگي مختلف  باا  انسان

مختلف به طور گریز ناپذیر در تماس بوده و هار سااله نياز  بار     

گردد كه بخش عمده ا  ار ای  ساموم را  افزوده ميتعداد آنها 

افزون سموم با توجه به نقش رور .دهندها تشكيل ميآفت كش

و بهداشت در رمينه ار بي  باردن آفاات    كشاورر شيميایي در 

ناشاي ار آنهاا در    آثاار مخارب  گوناگون، بيم آن  مي رود كه 

ریساات باعااث ناهنجااار  هااا و  باارا  انسااان و محاايططبيعاات 

كعت فراوانااي در سااعمت افااراد منطقااه و حيوانااات مفيااد مشاا

بنااابرای  نيااار بااه اسااتفاده ار رو  هااا    ساااك  درآن گااردد،

كنترلي با آثار سوء كمتر و وجود برنامه هاا  كنترلاي مناسا      

بيش ار گذشته احساس مي گاردد، تاا بتاوان در حاد امكاان ار      

باه  . (21, 13)هاا دور  نماود  مضرات ریانبار كاربرد آفت كش

هاا  محيطاي پایادار،    همي  سب  یكي ار مناسا  تاری  رو   

اجرا رو  بيولوکیكي مي باشاد كاه ار عوامال مختلفاي مانناد      

باكتریها، قاار  هاا، نمااتود هاا و شاكارچي هاایي ار خاانواده         

پسااتانداران و  دوریسااتان اسااتفاده هااا  فراوانااي صااورت مااي  

 .(22, 21)گيرد

 و ابتع  بيماار  هاا    مير و  مرگموارد  اینكهباتوجه به 

 هار سااله    در ایاران و سایر جانوران رهرآگي    بندپایانناشي ار 

ریساتي  ها  گوناگون  جنبهبر رو   ، مطالعهگزار  شده است

با توجه باه اینكاه   . رو  ها  كنترل آنان ضرورت مي یابد  و 

ریانباار  بار رو      استفاده ار رو  ها  كنتارل شايميا ي آثاار   

لذا در ای  مطالعه . محيط و بر سعمتي انسان بر جا  مي گذارد

  كاربرد رو  ها  بيولوکیكي  و عوامل موجاود در ایا  رو   

با تكيه بر ایا  موضاو  هادف ار    . مورد توجه قرار گرفته است

ای  مطالعه  معرفي تعداد  ار عوامل بيولوکیگ با نسر باه جنباه   

هادف ضام    .ن در محيط معرفي مي گردند ها  كاربرد  آنا

طبيعاي باا آفاات      وهاا  مباارره بيولاوکیكي    مرور  بر رو 

بهداشتي معرفي سه شكارچي عماده در حاوره اساتان اصافهان     

اساات شااناخت ایاا  جااانوران در كنتاارل آفااات بهداشااتي و     

كشاورر  مي تواند مورد توجه محققي  قارار گيارد در نتيجاه    

ارچي هاا ساب  كااهش خساارت     حفاظت و  كاربر  ای  شاك 

 .گردد ميآفات  بدون مصرف آفت كش ها  شيميا ي 

 کارروش
باا   و به رو  مارور  ای  تحقيق برپایه تحقيق موضوعي 

هااا  بيولااوکیكي ، دشاامنان هااا  كليااد  رو توجااه بااه واکه

هاا   ،پاراریتو ياد هاا و رو   شاكارچي ها طبيعي، پيشاگير  ،  

در ساایت هاا  تحقيقااتي    كنترل آفات بهداشتي و پيشاگير ،  

ها  چاپ شاده در  مرتبط ،مجعت تخصصي و همچني  كتاب

ای  رمينه به ربان ها  انگليساي و فارساي توساط پژوهشاگران      

ساپ   . انجاام شاد   1183تاا   1131هاا   ای  حوره در طي سال

مقاالت و منابعي كاه شاامل شارح تفضايلي و تكنيكاي دربااره       

مختلاااف كنتااارل هاااا  بيولاااوکیكي وكااااربرد عوامااال رو 

بيولاوکیكي بودناد مااورد مطالعاه قارار گرفتنااد و مقااالت غياار      

همچنااي  كتا  مرجااا در دسااترس  بااا  .مارتبط حااذف گردیااد 

هاا  كنتارل بيولاوکیكي ماورد مطالعاه قارار       موضوعيت رو 

 171حدود  تعداد ار پ  ار بررسي عناوی  و چكيده  . .گرفتند

عادم ارتبااط باا    ، تعاداد  ار آنهاا باه دليال      همقاله بدست آمد

واجاد   منباا   14تعداد  در نهایت. اهداف مطالعه حذف گردید

ضام   . شرایط انتخاب و ماورد تجزیاه و تحليال قارار گرفات      

هاا،  نقطاه   بررسي منابا و بيان كاربردها  گوناگون ای  بررسي

كنترل آفات بهداشاتي   و نسرات نویسندگان در مورد پيشگير 

در ای  بررساي  . بدون استفاده ار تركيبات شيميایي ارا ه گردید
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همچني  تعداد ساه شاكارچي جدیاد  ار خاانواده دوریساتان و      

پستانداران در استان  اصفهان به منسور كنترل عقرب ها و آفات 

مضرمنطقه  معرفي گردیدكه تصاویر آنها توسط نویسنده گاان  

 .ید تهيه و ترسيم گرد

 هاکافتع
تاریخچه مبارره بيولوکیكي به سال هاا  دهاه   مشخصات 

كاه بارا  مباارره باا ملاخ قرمز،گوناه هاایي ار پرنادگان          1731

 شكارچي را به جزیره ماوری  در اقياانوس هناد وارد كردناد،    

موفقيات هاا  شاایاني كاه باا شپشاگ اساتراليایي         . گرددبرمي

-نوی  به شامار ماي  بدست آمد پایه واساس مبارره بيولوکیكي 

 مدیریت و دخالت در وضعيت موجاودات رناده  بنابرای   .رفت

و ار  باوده  مباارره بيولوکیاگ   هادف ، به منساور كنتارل آفاات   

 واقااا آفاااتاواسااط قاارن نااوردهم قساامتي ار برنامااه ماادیریت 

ار مباارره بيولوکیاگ   و مهماي كاه    دو هدف اساسي . (21)شد

تحقياق   نخسات در ، شاود را ماي تاوان    دنباال ماي   آفاات علياه  

و  مختلاف  نواحي  كنترل مربوط به ها در مورد رو  منسجم

  هاا  كاش  آفات قيق وسيا تر و گسترده تار در ماورد   دوم تح

بيولوکیگ با استفاده ار تولياد انباوه موجاودات رناده یاا ساایر       

تحقيقاات اخيار در   . برشامرد    دخالت در اكوسيستمها رو 

مورد ای  رو  نشان داد وارد نمودن یگ عامل ریستي كنتارل  

مقياس وسايا، اناوا  حسااس را ناابود     یگ كننده به مزرعه در 

نتيجه بخاش  مبارره شيميایي  مواقعي كهای  رو  در . كند مي

و ساارمان  و دولت نبوده و یا نيارمند هزینه ها  گران مي باشد 

، كاربرد خواهد باشندمصرف آن را ممنو  كرده ها  بهداشتي 

،  داشت، احتماالً به خاطر توجه بيشتر دولات باه آلاودگي آب   

ممكا  اسات كاه     ،نابود هوا و انقرا  موجودات در معر  

بااا حااوره بهداشاات و كشاااورر   بيشااتر  در آفاااتدر آینااده 

اصاطعح  .(21, 24)آیناد  استفاده ار ای  رو  تحت كنتارل در 

شود كاه   مبارره بيولوکیكي معموالً به نوعي ار مبارره اتعق مي

در آن ار انگال هااا، شااكارچي هاا و عواماال بيمااار  را جهاات   

  یكاي ار مهمتاری  دساتاوردها   . شود كنترل آفات استفاده مي

مااي  1عقعنااي -ریساات  آفااات بااه صااورت كنتاارلایاا  رو  

ها  دیگر مانند استفاده ار هورماون هاا و    بعضي ار رو .باشد

 . (23)عقيم كردن نيز ميتوانند  جز ای  رو  محسوب شوند 

 ها شیارچ 

شود كاه ار ساایر    به گروهي ار جانوران گفته مي 4شكارچي

جاانوران فراواناي ار مااهي    . كنندحيوانات به عنوان غذا استفاده مي

هاا و   مارمولاگ )، پرنادگان، خزنادگان   (هاقورباغه)ها، دوریستان 

ها و  رتيل، سوسگ، كژدم، عنكبوت، سنجاقگ)و بندپایان ( مارها

به عنوان شاكارچي حشارات در   ( ها و تعداد ریاد  دیگر آسيابگ

شاكارچي  . (27) گردند آفات كشاورر  و بهداشتي محسوب مي

هاا مهمتاری    چي شكار. مي باشند  محيط ریستمهم مدافعان ار  ها

. گااروه موجااودات رنااده در مبااارره بيولوکیااگ بااا آفااات هسااتند 

 باه عناوان نموناه   . شاوند  يها تقریباً در همه جاا دیاده ما   چي شكار

  پار تحارر را ماورد حملاه و شاكار قارار       ها ، آفتها عنكبوت

. كنناد  ماي  تغذیاه تخام حشاره     ار دهند، اما بعضي ار آنها هام  مي

فقاط در طاول شا  باه شاكار      نياز   بعضي ار گونه هاا  عنكباوت  

وآنچه كه در طول  هنديتار تن نيز   دیگرها عنكبوت .پردارند مي

-28) كنناد  افتاد را جماا آور  ماي    رور و ش  در دام آنها مي

11). 

تخم ها  یگ آفات را تارجي    نيز   ها بسيار  ار سوسگ

و نابالغ به حشاره هاا    غها در حالت بالچي اغل  شكار .دهند مي

  رو  زها  دیگر م ل سا  هاا  آبا   چي شكار. كنند حمله مي

. كننااد رنادگي ماي  هااا  راكاد   و آبساط  آب مزرعاه بارن     

باه صاورت گروهاي یاا      ،شكارچي ها بارا  تكميال رشاد خاود    

ميزبااان قاارار  باادن انفااراد ، رو  و یااا داخاال و یااا نزدیااگ    

 .(11)گيرند مي

 شیارچ  های کژدم

                                                           
3 Bio- Rational 
4 Predators 
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ار عوامال  . عقرب ها طعمه ها  جذابي به شمار مي آیناد 

توان به انداره بزرگ بدن، فراواني مؤثر در شكار شدن آنها مي

پاايش بينااي دفااا    جمعياات، نداشاات  دفااا  مناساا ، قابلياات  

آنهاتوسط شكارگر ها و ماواد غاذایي موجاود در آنهاا اشااره      

بااي مهااره ار آنهااا تغذیااه    23مهااره دار و  142حااداقل . كاارد

بخش اعسم رکیم غاذایي بعضاي ار شاكارچي هاا ار     . كنند مي

بساايار  ار موجااودات ار قبياال  . شااود عقاارب هااا تاایمي  مااي 

هاا    سوساگ  بندپایان، صدپایان، عنكباوت هاا  بياوه ساياه،    

شكارچي و رتيل ها، مورچه ها  دروگر و ار مهاره داران نياز،   

ها  ملخ خاوار، جوجاه تيغاي و پرنادگاني مانناد       روباه، مو 

گان حشره خوار و تعداد ریاد  ار مهره جغد شاخ بزرگ، پرند

در هنگام صيد و جماا  . كنند داران دیگر ار كژدم ها تغذیه مي

ن واقا در جنوب غربي ایران ها در استان خورستاآور  عقرب

ها  كارابيده،  ، انوا  و اقسام بندپایان شكارچي مانند سوسگ

هاا  پاوره درار در    ها، مارمولگ و ماو   صدپایان، عنكبوت

 .(14)كنار آنها مشاهده گردیده است 

 مهره دارا  شیارچ 

هااا  ملااخ خااوار،   مهااره دارانااي ار قبياال جغااد، مااو   

ها و ماكيان، كژدم ها را مورد تغذیاه قارار    ها، كعغ مارمولگ

دهاد كاه    مشاهدات نشان ماي ها و همچني   گزار . دهند مي

ایا   . باشاند  ها یكي ار بهتری  شكارچي هاا  كاژدم ماي    مرغ

پرندگان پ  ار گرفت  عقرب ها به نور خود با سرعت ریااد  

و فركان  باال نور خود را تكان داده و یا باه رماي  ميزنناد و    

گيرناد و ساپ  بعاد ار     توان هر گونه واكنش را ار عقرب ماي 

باادون كاام وكاساات همااه آن را  تكااه تكااه كااردن باادن آن ، 

نگهدار  ای  پرندگان به ویژه در اماك  روساتایي   .خورند مي

تواند مفيد واقاا شاود و جمعيات عقارب هاا را در امااك         مي

كاژدم هاا فعاليات شابانه و     . مسكوني و روستایي كااهش دهاد  

ها فعاليت رورانه دارند ولي با وجود سيستم روشنایي شبانه  مرغ

در اوایل ش  ای  پرندگان خانگي فعاليات  خانه ها  روستایي 

خود را ادامه داده و به ویژه ار حشارات و ساایر بنادپایان مانناد     

مشاهده شده است كاه ایا  پرنادگان    .كنند  كژدم ها تغذیه مي

هنگام ش  به شكار بيشتر تمایل نشان داده و كمتر دانه خوار  

شاود كاه    ها در رور موجا  ماي   آراد گذاشت  مرغ. كنند مي

كژدم هایي كه هنور به ریستگاه خود نرفته اند مورد شكار واقا 

 .(11)شوند

پستانداران حشره خوار ار  سه خانواده تشكيل ماي شاوند    

كه اعضا  آنها ار حيوانات كوچگ با پوره ها  درار و بسايار  

دارا  سااختمان دهاان و دنادان هاا  تياز       آنها. حساس هستند

ویژه و ریاد  هستند، تعداد  ار گونه ها  ای  خاانواده هاا در   

خشاكي  و بعضاي در آب  و برخاي در هاردو محايط رناادگي      

ای  حيوانات به منسور فرار ار دشم  ، انجام تغذیاه و  . كنند مي

 .(13)دور  ار گرما و نور در ش   به تكاپو مي افتند

در ایاران نياز باه     كه(  خارپشت) خانواده جوجه تيغي ها 

فور یافته مي شاود، ارتوانااتری  شاكارچيان بنادپایان ار جملاه      

ای  جاانوران باه رغام كاوچكي      .شوند عقرب ها محسوب مي

ج ه و داشت  عكا  العمال ساریا، ناه تنهاا ار گاز  مارهاا و        

كژدم ها در امان هستند بلكه به آسااني ارآنهاا تغذیاه و شاكار     

نقااط ایاران وجاود دارد و باه     ایا  جاانور در بيشاتر    . كنند مي

عنوان شكارچي بندپایاني مانند كژدم ها بسيار مفيد است، ایا   

پستاندار در منطقه كاشان و اطراف دانشاگاه علاوم پزشاكي باه     

هاا  بهاار و تابساتان در حاال فعاليات شابانه باه         ویژه در شا  

شاكل  ) 1خارپشت یا جوجه تيغي ایراني. شود فراواني یافت مي

 .(11)كند در بيشتر نقاط ایران رندگي مي( 1

 

اطاراف  -عك  ار دهقاني )  خارپشت یا جوجه تيغي ایراني :1شیل 

 (سایت مسكوني دانشگاه علوم پزشكي كاشان

                                                           
5 Hemiechinus hypomelas 
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ار  گاان باوده و  جوناده ، ار (2شكل ) 3ميكي موس بياباني

لحاظ ریست شناختي همانند مو  مي باشاد، ار ویژگاي هاا     

 جهات دم درار، پاهاا  عقباي بلناد    مورفولوکیكشان ماي تاوان   

در اك ر  ای  جانور. نمود شان را ذكردرارپریدن و گو  خيلي 

كه به عنوان النه برا  خاود در ریار   داالن هایي اوقات رور در 

به صايد شابانه اقادام    گردد و  پنهان مي ،رمي  حفر كرده است

بسايار   موجود  و بوده ای  حيوان اساساً حشره خوار . مي كند

 ها انسان توسط به ندرت در طبيعت باشد و چابگ و سریا مي

ای  موجودات دارا  پوره ها  باریگ و درار  .دیده شده است

ایا  جاانوران باه تناسا      . با ح  بویاایي خيلاي قاو  هساتند    

تحركات عصبي و غریازه طعماه یاابي، دارا  اشاتها  ریااد       

بوده  و گاها تا دو رور بيش ار ورن خودشان ، حشرات و سایر 

اها  بااا ایاا  جااانور قااادر اساات صااد. بناادپایان را مااي خورنااد

كند كه اصطعحا به آن نوعي ساونار سااده    فركان  باال توليد 

ای  حشره خوارها در منطقه كاشاان و روساتا    .  گفته مي شود

كلدورخ شهرستان ایذه استان خورستان در ریستگاه ها  گونه 

ایا  حشاره   . ها  كژدم،  توسط نویسانده مشااهده شاده اسات    

 .(11)كنند ميخوارها همچني  ار كژدم ها نيز تغذیه 

 
 در حال خوردن حشره ميكي موس بياباني :2شیل 

 های شیارچ   مارمولک
موجوداتي خونسارد   همانند خزندگان دیگر ها مارمولگ

7گكوهاا  پلنگاي  )  دو ساانتيمتر  ها انداره و در هستند
)   تاا

                                                           
6 Mickey Mouse of the desert 

Eublepharis macularius
 1 

سااك  جزیاره كوماودو درخااور      اکدها  كومودو)  متر 1/1

مشااهده  در همه جا  ایران  ها مارمولگ. شوند دیده مي( دور

بياباان هاا     ار مكان هاا  وفورشاان  ماي تاوان باه      . مي شوند

مناطق مرطوب و جنگلي شمال، سواحل ،رمي  ها  داغ ، پست

خلي  فارس و دریا  عمان، ارتفاعات كوه هاا    ،دریا  خزر 

منااطق مساكوني    مارمولاگ هاا   .  اشاره كارد  البرر و راگرس

یان و بسته به انداره و ج ه شان ار بنادپا  بوده  بيشتر حشره خوار

یي هاا  بعضاي ار مارمولاگ  . كنند و گاهي جوندگان تغذیه مي

باه قصاد شاكار     معماوال  شوند كه رو  دیوار خانه ها دیده مي

، رتيل ها و حشراتي كاه دور ناور   ها بندپایاني ار قبيل عنكبوت

ارر  . (12)آینااد جمااا شااده انااد بااه آنجااا مااي    هااا الماا 

آفات، بسايار   ار بندپایان بخاطر تغذیه  ها اكولوکیگ مارمولگ

، بنابرای  یكي ار فاكتورها  طبيعي كنترل ممتار و بي همتاست

در نتيجاه ار  . آیناد  يباه حسااب ما   نياز  كننده جمعيت بندپایان 

. دارا  ارر  بااالیي هساتند   ،لحاظ اكولوکیكي در هرم انرک 

ار چرخاه   هاا  مارمولاگ ایا   ار بي  بردن  ها در صورت انسان 

را كنتارل طبيعاي    طبيعت به واقاا یكاي ار فاكتورهاا  اصالي     

  .(17, 11)د كردنحذف خواه

یكاي ار فراوانتاری  گوناه  ار ایا       8گكو  خاال پلنگاي  

 (18)مي باشد و جنوب غربي كشور كاشان   جانوران در منطقه

ایا  جاانور باه راحتاي باه درون مناارل مساكوني و        (. 1شكل )

و ار بنادپایان درون منازل تغذیاه ماي      ها نفوذ كرده داخل اتاق

دیااوار و در محاال تخاام گااذار  ایاا  جااانور در كناااره . نمایاد 

تخم ای  جانور حدود یاگ ساانتيمتر   .  حاشيه قالي ها مي باشد

ایا  شاكارچي مفياد و باي ریاان در امااك  انسااني        . قطر  دارد

دهاد و باه عناوان     سوسر  ها  آلماني را مورد تغذیه قرار مي

یكي ار عوامل مؤثر كنترلي سوسر  ها و ساایر آفاات خاانگي    

 . (17)ند شناخته شودبندپا در درون ساختمان ها مي توا

                                                           
8 Eublepharis angramainyu 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 13

https://journal.jmu.ac.ir/article-1-67-fa.html


 Journal of Jiroft University of Medical Sciences                                    و همكاران اله دهقانيروح

 

 
 

141 

 

( بااال ) و تخام هاا  تااره آن   ( پاا ي  )  خاال پلنگاي   گكاو  :3شیل 

دانشاگاه علاوم   ها  سایت مسكوني  درون اتاقعك  ار دهقاني در 

 پزشكي كاشان

 11سوسمار آگاما دارا  پولگ هاا  درشات باه اناداره     

سانتيمتر بوده  و بيشتر در غرب و جناوب حاشايه فاعت ایاران     

ای  جانوران در برخي نقاط برا  شكار بنادپایان  .گستر  دارد

. كنناد  رو  دیوار خانه هاا  گلاي و آجار  نياز فعاليات ماي      

كناد و ماي    سوسمار آگاما ار حشرات و كژدم ها نيز تغذیه مي

آگاامي  . تواند نقش موثر  در كنترل بيولوکیاگ داشاته باشاد   

نااوعي ورغ ار گونااه هااا  كوچااگ سوساامارها هسااتند و بااه   

فراوانااي در مناااطق بياباااني نااواحي مركااز  ایااران ار جملااه در 

  .(13)  .شود منطقه كاشان دیده مي

 ب  مهرگا  شیارچ 

رطيل ها ارگروه  بي مهاره گاان باوده و شاكارچي هاا       

ای  بندپا را مي توان در ریستگاه ها  . توانایي به شمار مي آیند

ا آفات محساوب ماي    ولي برخي ار آنها . كژدم  نيز رویت كرد

ای  بندپایان شكارچي ها  مهاجمي هستند كه به راحتي  . شوند

بااا كليساارها  خااود بااه كااژدم  ضااربه رده و ار آن تغذیااه مااي 

ها نيز گروهي ار بندپایان ماي باشاند  كاه     عنكبوت. (41)كنند

تقریبااا همگااي شااكارچي بااوده  و ار سااایر بناادپایان تغذیااه      

 .(42, 41). كنند مي

ن مفيااد در رمينااه كنتاارل بيولوکیااگ،   ار جملااه بناادپایا 

ار  خااانواده  3هااا  شااكارچي جاان  اسااكاریت     سوسااگ

كارابيااده در مااي باشااند كااه در ریسااتگاه كااژدم هااا در اسااتان  

ای  سوسگ به رنگ سياه . خورستان و اصفهان صيد شده است

دارا    ميليمتر طول دارند، قطعات دهاني آنها 11براق بوده و تا 

ای  .مي باشد  11يپيش دهان برنده ا  ار نو آرواره ها  بلند و 

راسته دارا  پاها  رونده بوده و ار جفت پا   اول خود بارا   

سط  شكمي و پشتي آنها نياز ار  . كندن رمي  استفاده مي كنند

 (.4شكل ) (41)پوشش كيتيني سختي بر خوردار است

 
تصویرراساات سااط  پشااتي و تصااویر چاا  سااط  شااكمي   :4شوویل 

 (نقاشي ار عرفان)سوسگ شكارچي كژدم ار جن  اسكاریت  

مشاهدات آرمایشگاهي نشاان داده اسات ایا  جاانور باه      

برابر ورن خود را شكار كرده و ماورد   2 -1راحتي كژدم ها  

 (.1شكل ) (43-44)تغذیه قرار مي دهد 

 
سوسگ شكارچي جن  اسكاریت  پ  ار تغذیه ار كاژدم   :1شیل 

 ادنتوبوتوس دوریه

                                                           
9 Scarites sp  
10 Prognate 
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تواناد در كنتارل عقارب هاا      ماي  استفاده ار ای  حشارات 

با حمایت و شناسایي دشامنان طبيعاي، كااربرد    . مؤثر واقا شود

سموم كمتار شاده و هام ار نسار اقتصااد  و هام ار نسار عادم         

ني منااطق  آماور  همگاا  . شود آلودگي محيط، مفيد واقا مي

تواناد   عقرب خياز ، در ماورد جاانوران مفياد و ریاان آور ماي      

اثرات اررنده ا  را در نگار  افاراد جامعاه و فرهناگ جامعاه      

 .(43-44)روستایي و شهر  بر جا  بگذارد

گونه هایي ار  نيز ها در مبارره بيولوکیگ بر عليه سوسر 

 وجاود دارناد كاه قاادر باه شاكار       رنبورها  راسته هاایمنوپترا  

ار مهمتااری   .باشااند كپسااول تخاام آنهااا مااي   هااا و سوساار 

،ماي تاوان رنباور    در ایاران  سوسار     ها شكارچيرنبورها  

كاه   را نام برد 11اسفسيده گونه آمپولك  كمپرساخانواده ها  

 باشد اليگ فلز  ميو به رنگ مت بوده  كشيدهتوراك  دارا  

و آنهاا   شناخته شاده   ها ای  رنبورها به عنوان شكارچي بعتيده

  .(47)برند را ار بي  مي

گونه  1111كاربردها  عملي مبارره بيولوکیگ ار حدود 

گوناه  آن   2111معرفي شده بارا  مباارره بيولوکیاگ، حادود     

سال برا  كنترل آفاات باه    121بوده است كه در طي غيربومي 

ار ای  تعداد ، موارد كمي اثرات منفي در . كارگرفته شده است

محيط برجا  گذاشته  و البتاه اقادام بيولوکیاگ باه طاور صاد       

بعنوان م ال مي توان به وارد . موفقيت آميز نبوده است درصد 

بي به منساور  نمودن ورغ نيشكر به تعداد ریاد  ار آمریكا  جنو

ورغ  باه   112كنترل سوسگ نيشاكر را ذكار نماود كاه تعاداد      

كشور استراليا آورده شدو در حال حاضر تعاداد آن باه حادود    

ميليون رسايده اسات و اماروره یكاي ار آفاات خطرناار        211

ولاي ایا  جاانور ار حياث كنتارل      . شاود  استراليا محسوب ماي 

لذا . باشد ميطبيعي ار آفات عمده رنبور عسل و سایر حشرات 

استفاده ار اینگوناه ماوارد در طاول اجارا  مباارره بيولوکیاگ       

قابل ذكر اسات كاه پا  ار رهاا ساار       . شایان توجه مي باشد

یگ عامل بيولوکیگ به عنوان شكارچي، بعد ار مدتي جمعيت 

                                                           
11 Ampulex Compressa 

شكار، كاهش یافته و جمعيت شكارچي نيز به دنبال آن كاهش 

معيت شكار و شكارچي در فراواني ج(. 3نمودار )كند  پيدا مي

یگ باره رماني طوالني پ  ار رها سار  و وارد نماودن یاگ   

. رسد گونه جدید به عنوان عامل كنترل بيولوکیگ به تعادل مي

تواند سط  خسارت اقتصاد  یا بهداشاتي آفات    ای  تعادل مي

 (.7نمودار . )(12-48)را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد

 
فراواني جمعيت شكار و شكارچي در یگ رمان یا پ  ار  :1نمودار 

 وارد نمودن یگ گونه جدید

 

فراواني جمعيت شكار و شكارچي در رمان طوالني یاا باه   : 1نمودار 

 تعادل رسيدن آنها

 بحث

هاا  خاار    استفاده ار آفت كشها نه تنها ميكروارگانيسم

  سم را باررو  موادغاذایي بااقي     برند و باقيمانده را ار بي  مي

گذارند بلكه باعث ار هم پاشيدن اكوسيستم طبيعي اطاراف   مي

 شكارچي
 شكار

 رمان

 تعداد

 شكار

چيرشكا  

 تعداد

 رمان
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هااا  غااذایي، تضااعيف   مزرعااه و ار هاام گساايختگي رنجيااره 

هااا  ایمنااي یااا اغتشااا  در پياماادهایي كااه اك اار        سيسااتم

كنند و باه خطار افتاادن     ها با یكدیگر مبادله مي ميكروارگانيسم

 .دشااااو ت كشاااااورران و مصاااارف كنناااادگان مااااي سااااعم

مطالعات گوناگون آرمایشاگاهي و اپيادميولوکیگ درچنادی     

هاایي همانناد    ها و برور بيمار  كش دهه ارتباط ميان انوا  آفت

هاایي همانناد    هاا، مساموميت غاذایي و سارطان     انوا  حساسيت

را در ... نااف، پااانكراس، سااينه، روده، پروسااتات، تيرو يااد و   ل

 .انسان نشان داده است

توان اظهارداشت بسايار  ار سامومي كاه در     متاسفانه مي

هاا  گونااگوني ار    ها معلوم شده عامال بارور بيماار     طي سال

چنان مورد استفاده كشاورران  جمله سرطان در انسان هستند هم

طرح ملي سم شناسي  1331نه در سال گيرند؛ برا  نمو قرار مي

آفات كاش شاناخته شاده      11نو  ار  24آمریكا اععم كرد كه 

چناان   كه عامل سرطان در حيواناات آرمایشاگاهي هساتند هام    

هشت نو   1337چني  تا سال  مورد استفاده قرار مي گيرند، هم

آفاات كشااي كااه توسااط آکاناا  بااي  المللااي تحقيقااات  23ار 

اند  كافي برا  ایجاد سرطان بيان شده سرطان تحت عنوان شاهد

هاام اكنااون توسااط كشاااورران نيااز باارا  اسااتفاده در توليااد    

  .شااااوند محصااااوالت كشاااااورر  درخواساااات مااااي   

ها حاكي ار آن است كاه اك ار ماردم بار اسااس الگاو         شنيده

   غااذایي خااود رورانااه مقااادیر قاباال تااوجهي ار باقيمانااده      

د كاه در طاوالني   كنن ها و سموم دیگر را مصرف مي كش آفت

مدت باعث برور مشكعت مهمي برا  مصرف كننادگان ایا    

لذا اماروره توجهاات خااص باررو      (. 11)شود محصوالت مي

كنترل ها  بيولوکیگ در دفاا آفاات ماي باشاد، باه طوریكاه       

هاا  كنتارل   تاری  رو  رو  كنترل بيولوکیكي  یكي ار مهام 

ر ار كاربرد حشره تآفات در دنيا به شمار ميرود ، چرا كه  ارران

ها بوده و نيار  به تكرار منسم ندارد و در بسيار  ار مواقاا  كش

هاا باوده   كاش مخارج آن كمتر ار هزیناه سااليانه تاامي  حشاره    

هاي    هاا، ایا  رو   ار سو  دیگر بر خعف حشره كش. است

نداشته  و باه عناوان روشاي     ریست گونه اثر ریانبار  بر محيط

اضاافه برآنكاه    . آیاد باه شامار ماي    برا  بهباود كيفيات محايط   

كاربرد رو  بيولوکیكي  ار لحاظ خطر افزایش مقاومت آفات 

ها امروره نقيصه ها  مهمي در بر نداشاته  در مقابل حشره كش

بنااابرای  شناساایي شااكارچي هاا  جدیااد هاار   . (14, 22)اسات 

منطقه مي تواند كماگ شاایاني در دفاا آفاات اكوسيساتم آن      

كارگير  و استفاده ار امكانات فناي  ناحيه نماید، ار طرفي  با به

تااوان سيسااتم كنترلااي   و آمااور  نيروهااا  متخصاا  مااي   

كي را جهت سرمایه گذار  و پرور  ای  شكارچي ها  بيولوکی

ایجاد نمود تا ععوه بر كارایي در شارایط عااد  واضاطرار ،    

جایي مقادیر فاراوان ار ایا  عوامال پا  ار تك يار      ظرفيت جابه

به طوریكه در .آرمایشگاهي  ار محلي به محل دیگر ایجاد شود

خش ها ي ار مناطق  گرمسير  ایران  مانند  استان خورستان و ب

استان اصفهان مانند كاشان  كه مشكل  جاانوران رهار  مانناد     

عقااارب هاااا را درباااردارد، شناساااا ي عوامااال شاااكارچي و    

پاراریتو يدها مي تواند موج  كاهش اثرات ریانبار ای  آفاات  

نند نص  هایي ماهمچني  استفاده ار رو . (43-44, 11)گردد

ها  ضد آفت  به منسور جلوگير  ار ورود  و خاروج  درپو 

آفات  به محل ها  خواب و استراحت و  محل هاا  پارور    

عقارب هاا در كشاور ماا باه      . گرددحيوانات خانگي توصيه مي

ویژه در مناطق جنوبي و جنوب غربي ار آفات عمده بهداشاتي  

باه داخال   شوند بنابرای  جلاوگير  ار ورود آنهاا    محسوب مي

بهبود وضا امااك   . منارل انساني ضرور  امر  ضرور  است

رندگي همراه با كاهش منااطق مخروباه، ار  افازایش جمعيات     

تاایمي  اماااك  ایماا  و . آفااات بهداشااتي جلااوگير  مااي كنااد 

بكارگير  مواد و وسایل دور كننده حشرات در مناطق پر رفت 

ا  الرو  و آمد انساني در كنار حذف یا كاهش ني  و کیت ه

آفااات و بااالغي  آنهااا  مااي توانااد عاماال مااوثر  در كاااهش     

بيماریها  عفوني و آلودگي هاا  منتقلاه ار آفاات واقاا شاود      

(11 ,22).  
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 نتیجع گیری

 در بررسااي مااا سااه شااكارچي اررشاامند جدیااد بناادپایان  

متعلااق بااه  سااخت بالپوشااان  ، مارمولااگ هااا و پسااتانداران در   

ای  جاانوران ماي توانناد    . حوره استان اصفهان  معرفي گردید  

در كاهش آفاات بهداشاتي و كشااورر  نقاش ماوثر  داشاته       

ارریابي و كارا ي آنان در كنترل آفاات در  شارایط آب   . باشند

العاات و  و هوایي مختلف  ماي تواناد موضاو  هاا ي بارا  مط     

تدوی  یاگ  . بررسي ها  آینده مورد توجه محققي  قرار گيرد

برنامه منسجم و فراگير به منسور پيشگير  و كنتارل  آفاات  باا    

استفاده ار رو  هاا  بيولاوکیكي  كارآماد، تحات نسار افاراد       

تواند در كنترل آفات بهداشاتي  موفقيات آمياز    كارآرموده مي

ا  دیگر مباارره  باه دليال    های  رو  در مقایسه با رو . باشد

ها  بيشتر  داشته و خطرات ناشي عدم آلودگي محيط، برتر 

هاا   انجاام ایا  امار مساتلزم هادایت گاروه      . ار آن كمتر است

ها  ماورد نياار ، مادیریت قاو  در تماامي      تخصصي در رمينه

هااا و مراكااز پژوهشااي دانشااگاهي،  انجااام مطالعااات   سااارمان

ویژه در ها  تحقيقاتي كاربرد   بهبيولوکیكي و اجرا  پروکه 

مناطق تحت نفوذ آفت  مي باشد، كه با  اقدامات علمي مناس  

 . در تمامي عرصه ها  امكان پذیر مي گردد

 تقدکر و تشیر

ای  مطالعه در دانشكده بهداشت دانشاگاه علاوم پزشاكي    

كاشان ودانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان  انجاام  

وسايله ار سرپرساتان  محتارم دانشاكده هاا         گرفته است بدی 

نقاشاي  . شودبهداشت دانشگاه ها  مزبور تشكر و قدرداني مي

ریبا  سوسگ اسكاریت  سابترانيي   توسط آقا  علي عرفاان  

مسئول سمعي و بصر  دانشگاه علاوم پزشاكي كاشاان تهياه و     

داني قدرترسيم گردیده است كه بدی  وسيله ار ایشان  تشكر و 

 .ددمي گر
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